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คํานาํ 

  

 คูมือเลมน้ี เขียนขึ้นจากประสบการณของผูดูแลระบบ KPRU LMS e-Learning และไดใชขอความ
ประกอบจากคูมือการใชงานระบบ e-Learning สําหรับอาจารยของมหาวิทยาลัยนเรศวร เน่ืองจากใชระบบ
การบริหารจัดการแบบเดียวกัน โดยไดอธิบายถึงขั้นตอนการใชเคร่ืองมือในการบริหารจัดการสื่อ e-Learning 
สําหรับอาจารยผูสอน มีรายละเอียดอยางชัดเจน เปนขั้น เปนตอน มีรูปภาพประกอบทําใหเขาใจไดงาย 
ซึ่งระบบ KPRU LMS e-Learning เปนระบบบริหารจัดการสื่อ e-Learning โดยใชเคร่ืองมือ Moodle 
มีจุดประสงคเพื่อชวยผูสอนหรือผูที่ทํางานดานการศึกษาใหสามารถสรางบทเรียนออนไลนได และคูมือเลมน้ีใช
เปนเอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อ e-Learning ใหกับผูไดรับทุนพัฒนาสื่อฯ ภายในโครงการพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

 ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning เลมน้ี จะเปนประโยชนและ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานแกอาจารยผูสอน ผูไดรับทุน ผูเกี่ยวของและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตอไป 

 

 

 

(วันเฉลิม พูนใจสม) 

                                                                                                            ตุลาคม 2558 
  

ก 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 การเรียนการสอนออนไลนถือไดวามีบทบาทสําคัญในการศึกษาปจจุบัน ทั้งน้ีเพราะปจจุบันมีเคร่ืองไม
เคร่ืองมือ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน โมบายโฟน แท็ปเล็ต โนตบุค สิ่งเหลาน้ีชวยใหผูเรียนสามารถ
เขาถึงแหนงขอมูลตางๆ ไดงายและสะดวก 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนจึงได
จัดทําโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน (e-Learning) ภายใตการดูแลของสํานักวิทย
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนใหคณาจารยไดจัดทําสื่อฯ โดยใชเคร่ืองมือที่มหาวิทยาลัย
ไดเตรียมไว คือ Moodle เปนทั้ง CMS และ LMS ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานทางการบริหารจัดการสื่อ 
e-Learning โดยสามารถเรียกใชงานไดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดที่ URL http://lms.kpru.ac.th  
ด ว ย โปรแกรม  Internet Browser ในที่ น้ี แ นะ นํา ให ใ ช  Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, Microsoft Edge 
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การเขาสูระบบ (Login) 

การเขาใชงานระบบ KPRU LMS e-Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมีการเชื่อมตอ
กั บ ระบบฐานข อมู ล  Username และ  Password ของอาจารย  บุ คลากร  นัก ศึกษา  ที่ ใ ช ใ นการ 
Authentication  ระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน อาจารย บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
สามารถเขาใชงานไดทันที แตการเขาใชงานคร้ังแรก ตองทําการยืนยันตัวตนทางอีเมลกอน โดยใช  
Username และ Password เดียวกันกับที่ใช Authentication ของมหาวิทยาลัย หากมีการเปลี่ยนรหัสผาน
ที่ระบบ Authentication สวนของรหัสผานใจระบบ KPRU LMS e-Learning จะเปลี่ยนไปดวย 

ทั้งน้ีเพราะวาในระบบ KPRU LMS e-Learning น้ันจะมีการจัดการสิทธิของในการเขาถึงขอมูลของ
แตละคน แตละวิชาไมเหมือนกัน โดยผูใชงานสามารถเขาใชงานไดที่ http://lms.kpru.ac.th และเขาสูระบบ
โดยไปที่บล็อคของการเขาสูระบบซึ่งจะอยูทางดานซายมือ “เขาสูระบบ” หรือ เมนูมุมบนดานขวามือจะมีคํา
วา “เขาสูระบบ” 
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การออกจากระบบ (Logout) 

 ผูใชงานสามารถออกจากระบบโดยการคลิกที่เมนู ออกจากระบบ ที่มุมขวาดานบนของหนาเว็บไซต 
หากผูใชงานทานใดมีปญหาเร่ือง Username และ Password ใหติดตอไดที่ฝายงานพัฒนาเครือขายและการ
สื่อสาร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอรโทร. ภายใน 1550 

 

 

การยืนยันตัวตน Register email (กรณีเขาใชงานคร้ังแรกเทานั้น) 

 การ Register email เปนการยืนยันเขาใชระบบ เน่ืองจากมีการใชฐานขอมูลรวมกับระบบ 
Authentication ของมหาวิทยาลัยฯ มีขั้นตอนดังน้ี 

1. Login เขาระบบ KPRU LMS e-Learning 
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2. เมื่อเขาระบบไดแลว ใหกรอก email ในชอง อีเมล 

 

3. เมื่อกรอก email เสร็จแลว จากน้ัน ใหคลิกที่ปุม อัพเดตประวตัิสวนตวั (สามารถเพิ่มขอมูลสวนอ่ืนๆ 

ใหครบถวนตามตองการ) 
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4. จากน้ันระบบจะสง Link เพื่อยืนยันตัวตนไปที่อีเมล โดยที่ระบบจะแสดงขอความวา ไดสงขอมูลใหไป
ทางอีเมลแลว ใหทําการตรวจสอบที่อีเมล หรืออาจจะขึ้นขอความวา ไมสามารถสงอีเมล แตจริงแลว
ระบบไดสงอีเมลไปแลว ใหทําการตรวจสอบอีเมลเชนกัน 

 

5. เมื่อเขาถึงอีเมลแลว ใหดูที่อีเมลขยะ จะเห็นอีเมล 1 ฉบับที่สงจาก Admin User และคลิกเปดอาน 

 

6. จากน้ันจะเห็น Link การยันยัน ใหคลิกที่ Link 
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7. คลิกที่ Link อีก 1 คร้ัง จะขึ้นขอความแสดงการถูกบล็อก ใหคลิกที่ปุม ยกเลิกการบล็อก 

     

8. คลิกที่ Link อีก 1 คร้ังแลว จากน้ันระบบ KPRU LMS e-Learning จะถูกเรียกใชงานทันที และ
รายงานวาเสร็จสิ้นการอัพเดตขอมูลของ user จากน้ัน ใหคลิกที่ปุม ข้ันตอไป 

 

9. จากน้ันจะกลับมาที่หนาเพ็จขอมูลทั่วไป จากน้ัน คลิกที่ปุม อัปเดตประวัติสวนตัว 

 

10. เปนอันเสร็จสิ้นกระบวนการ Register email หรือการยืนยันตัวตนในการเขาใชงานระบบ KPRU 
LMS e-Learning 
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การแกไขขอมูลสวนตัว 

 หลังจากทําการ Login เขาสูระบบแลว ผูใชงานก็จะสามารถเขาใชงานในสวนตางๆ ได โดยอันดับแรก
ที่อยากจะแนะนําใหทํากอนเปนอันดับแรกน้ันคือ การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนตัวของผูใชงาน 
ผูใชงานสามารถเขามาแกไขขอมูลสวนตัวไดโดย ไปที่บล็อค การจัดการระบบ > My profile settings > 
แกไขขอมูลสวนตัว 

 

 

 

 ในการแกไขขอมูลน้ันหากสังเกตจากแบบฟอรมน้ันจะเห็นวามี ดอกจันทรสีแดง * ในหลายๆ ชอง น่ัน
หมายความวาผูใชงานจะตองกรอกขอมูลในชองที่มี * ใหครบทุกชอง เพราะเปนขอมูลพื้นฐานที่ระบบตองการ 
เมื่อทําการกรอกครบถวนแลวก็ทําการคลิกที่ปุม “อัพเดตประวัติสวนตัว” 
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สวนท่ี 2 
การจัดการเน้ือหา 

การขอสรางรายวิชา 

 ระบบ KPRU LMS e-Learning สามารถกําหนดใหอาจารยสรางรายวิชาเองไดตามตองการ แตเน่ือง
ดวยจะทําใหเกิดปญหาการสรางรายวิชา เชน สรางผิดหมวดหมู เปนตน ดังน้ัน จึงกําหนดใหอาจารยใชวิธีการ
รองขอสรางรายวิชา จากน้ัน Admin จะตรวจสอบและอนุมัติการสรางรายวิชาตอไป ซึ่งอาจารยสามารถแจง
ผานระบบขอความใน KPRU LMS e-Learning หรือ ชองทางอ่ืนๆ ที่สะดวก 

การขอสรางรายวิชาใหม มีข้ันตอนดังน้ี 

1. ทําการ Login เขาระบบ 
2. คลิกเลือกหมวดหมู ประเภทของรายวิชา  คณะ ตามทีต่องการ 

 

3. สังเกตดานลางของรายวิชาที่แสดงผลอยู ใหคลิกที่ปุม ขอสรางรายวิชา 
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4. กรอกรายละเอียดของรายวิชาใหครบถวน และคลิกที่ปุม ขอสรางรายวิชา 
 

หมายเลข 1 

คือ ชื่อเต็ม ใหใชรูปแบบตามน้ี  
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา 
หรือหากมีรายชื่อวิชาที่ซ้ํากัน ใหเพิ่มชื่ออาจารยตอทาย
ชื่อรายวิชาดวย เปน 
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา-ช่ืออาจารย 

------------------------------------------------------------------ 

หมายเลข 2 

คือ ชื่อยอ ในกรณีที่ชื่อรายวิชายาว ชื่อยอ จะชวยทําให
ระบบนาใชงานมากขึ้น (ดูที่หัวขอ การสราง และการ
แกไขรายวิชา) 

------------------------------------------------------------------ 

หมายเลข 3 

คือ เลือกคณะ ศูนย สํานัก ที่สังกัด 

------------------------------------------------------------------ 

หมายเลข 4 

คือ เน้ือหายอของรายวิชา 

------------------------------------------------------------------ 

หมายเลข 5 

คือ เหตุผลในการขอสรางรายวิชา 

------------------------------------------------------------------ 

หมายเลข 6  

เมื่อกรอกขอมูลครบแลว คลิกที่ปุม 
ขอสรางรายวิชา  
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5. คลิกที่ปุม ข้ันตอไป และรอการอนุมัติจาก Admin ทาง ระบบขอความ หรืออ่ืนๆ 

 

6. เมื่อ Admin ไดรับคําขอสรางรายวิชา จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลและอนุมัติการสรางตอไป 

 

7. อาจารยสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติการสรางรายวิชาไดจากเมนู My Dashboard > ขอความ 

 

 หรือ สามารถตรวจสอบไดที่เมนู My Course 
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การจัดการรายวิชา 

 หลังจากที่ Admin ไดทําการเพิ่มรายวิชาตามคํารองขอเปดรายวิชาใน KPRU LMS e-Learning แลว
อาจารยประจํารายวิชาก็จะสามารถเขาไปบริหารจัดการเน้ือหาหรือกิจกรรมตางๆ ในรายวิชาที่ขอเปดไดเลย 
โดยทําการ Login เขาระบบกอนจึงจะสามารถมองเห็นรายวิชาของตัวเอง โดยคลิกที่ เมนู My Course 

 

หรือ อีกทางหน่ึงจะอยูในสวนของ บล็อค วิชาเรียนของฉัน เห็นไดวาจะแสดงชื่อวิชา และอาจารย 

 

เมื่อตองการจัดการรายวิชา ใหคลิกที่ชื่อรายวิชาตามตองการ 
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การเปด-ปด โหมดการแกไขบทเรียน 

 เมื่ออาจารยเขามาสูรายวิชา หนาจอการทํางานจะเปนดังรูปที่เห็นดานลางน้ี จะเห็นไดวาไมสามารถ
แกไขชื่อหัวขอหรือไมปรากฏเคร่ืองมือตางๆ ที่จะชวยใหเราจัดการกับบทเรียน 

 

ขั้นตอนแรก ที่จะตองทําเพื่อใหสามารถเขาไปจัดการเน้ือหารายวิชา เพิ่มกิจกรรม หรือจัดการสิทธิ์

ตางๆ ใหกับผูเรียนน้ัน คือ เปดสถานะของการใชงาน ซึ่งสามารถทําไดโดยการคลิกที่ ปุม   
(Turn editing on) ซึ่งจะอยูตรงขวามือบน หรือ เมนู “เร่ิมการแกไขในหนาน้ี” ที่อยูในบล็อคของ 
การจัดการระบบ 
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เมื่อทําการเปดโหมดแกไขแลว อาจารยจะสามารถทําการแกไขบทเรียนได โดยจะมีเมนูตางๆ 

เพิ่มขึ้นมา ซึ่งเราจะไดอธิบายกันในขั้นตอนตอไปวามีอะไรบาง 

กรณีไมตองการแกไขแลว สามารถปดโหมดการแกไขในหนาน้ีได โดยการคลิกตําแหนงเดิม คือ 

“ปดการแกไขในหนาน้ี” ปุมจะกลายเปน  (Turn editing off) จาก สีเขียว เปลี่ยนเปน สีแดง 

 

กอนที่จะทําการแกไขบทเรียนหรือต้ังคาตางๆ จะขออธิบายแถบเคร่ืองมือหรือ Block ตางๆ ดังน้ี 
 

Setting 
Course administration การจัดการรายวิชา 
Switch role to... เปลี่ยนบทบาท 
My profile settings  แกไขขอมูลสวนตัว  

Course administration 
Turn editing on  เร่ิมการแกไขในหนาน้ี  
Edit settings  การต้ังคาและการแกไขรายวิชา  
Users  สมาชิกของระบบ  
     Enrolled users  จัดการผูที่มีสิทธิ์เขาเรียนในวิชาน้ี  
     Enrolment methods  ต้ังคาการกําหนดสิทธิ์ผูเรียน  
     Other users  ผูใชงานอ่ืนๆ  
Grades  ผลคะแนนในการทําแบบทดสอบ และการบานของผูเรียน  
Backup  การสํารองขอมูล การจัดเก็บขอมูลรายวิชาทั้งหมดเพื่อใชในการกูคืน  
Restore  การนําไฟลที่ไดจากการสํารองขอมูลกลับมาใชงาน  
Import  การนําเขาขอมูลของรายวิชา  
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Reset  สามารถทําการลบขอมูลสมาชิกในรายวิชาได ในขณะที่ยังคงเก็บกิจกรรม
และการต้ังคาอ่ืนๆเอาไว  

Question bank  คลังคําถาม แบบทดสอบของรายวิชา  
     Questions  คําถามตางๆ ที่จัดเก็บในคลัง  
     Categories  ประเภทแบบทดสอบ หรือคฎถาม  
     Import  นําเขาแบบทดสอบ หรือคําถาม  
     Export  สงออกแบบทดสอบ หรือคําถาม  

Switch role to... 
Non-editing teacher  ผูชวยสอน  
Student  ผูเรียน  
Guest  บุคคลทั่วไป  

My profile settings 
Edit profile  แกไขขอมูลสวนตัว  
Change password  เปลี่ยนรหัสผาน  
Messaging  ขอความสวนตัว  
Blogs  หัวขออ่ืนๆ  

 

การแกไข “หัวขอ” หรือ “สัปดาห” และบทคดัยอ 

 กอนเร่ิมตนสรางเน้ือหา หรือเพิ่มเน้ือหาลงไปในระบบ เราตองทําการเปลี่ยนชื่อกอน เพื่อเปนการระบุ
หัวขอของเน้ือหากอนการเพิ่มเน้ือหาเขาไป ขั้นตอนดังน้ี 

1. ทําการคลิกที่เมนู “เร่ิมการแกไขในหนาน้ี” เพื่อเปดใหสามารถแกไขได 

2. คลิกที่รูปสัญลักษณ เฟอง  เพื่อแกไขหัวขอ และเพิ่มขอมูลรายละเอียดของหัวขอ 

 



15 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

3. เมื่อเขาสูหนาของรายละเอียดบทคัดยอ ใหนําเคร่ืองหมาย  ที่ชอง Use default section 
name ออก 

 

4. กรอกขอมูลตามที่ตองการลงไปในสวนของ ท่ัวไป 
หมายเลข 1 Section name คือ ชื่อของหัวขอ เชน บทที่ 1 บทนํา เปนตน 
หมายเลข 2 บทคัดยอ คือ รายละเอียดบทคัดยอของหัวขอที่ 1 
หมายเลข 3 เมื่อกรอกขอมูลครบแลว คลิกที่ปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 

 

5. เมื่อแกไขเสร็จแลว ผลเปนดังน้ี 
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การเพ่ิมเนื้อหาและกจิกรรมของบทเรียน 

 ในสวนของการเพิ่มเน้ือหาและกิจกรรมของบทเรียนน้ันหากอาจารยตองการเพิ่มขอมูลและกิจกรรม
เขาในบทเรียนจะสามารถทําไดโดยคลิกที่ ปุมเมนู “+ Add an activity or resource” 

 

จะมีหนาตางหรือ pop up ของกิจกรรมตางๆ ใหเลือก ถาหากมองตามหนาจอแลวจะมีการแบงหนา
จอแสดงผล ซาย-ขวา ดานซายของหนาจอจะเปนกิจกรรมที่จะตองใสเขาไปในบทเรียน สวนทางดานขวามือ
น้ันจะเปนขอมูลและคําอธิบายของแตละกิจกรรมวามีรายละเอียดอะไรบาง ใชงานยังไง 
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สําหรับ Activities หรือ กิจกรรมตางๆ หรือวา Resources หรือแหลงขอมูลในรูปแบบตางๆ น้ัน
ประกอบไปดวยอะไรบางน้ัน จะขออธิบายดังตอไปน้ี 
 

 

คําอธิบาย 

Assignment : การมอบหมายงาน หรือ การบาน 

External Tool : แหลงเรียนรูและกิจกรรมจากเว็บไซตอ่ืน 

SCORM package : บทเรียนที่อยูในรูปของ SCORM 

Survey : แบบสํารวจ 

Wiki : วิกิพีเดีย 

Lesson : เน้ือหาแบบบทเรียน 

Forum : กระดานเสวนา เว็บบอรด 

Database : ฐานขอมูล 

Workshop : มอบหมายงานเปนกลุม 

Chat : หองสนทนาออนไลน 

Glossary : คําศัพท ลักษณะคลายดิกชันนารี 

Quiz : แบบทดสอบ  

Choice : ตอบคําตอบเดียวลักษณะเหมือน Poll 

 

คําอธิบาย 

Book : บทเรียนแบบหลายหนาคลายหนังสือ 

Folder : สราง Folder เพื่อจัดเก็บไฟลตางๆในแตละหัวขอของเน้ือหา 

MS content package : IMS เปนมาตรฐานไฟล บทเรียนที่จะนํามาใชรวมกัน 

Label : ปายชื่อตางๆ อาจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ หรือสื่อมลัติมีเดียตางๆ 

Page : หนาเว็บเพจ 

URL : เชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลออนไลน ท้ังภายในและภายนอกของระบบ 

File : ไฟลขอมูลตางๆ เชน ไฟลเอกสาร ไฟลนําเสนอ เปนตน 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Book 

 การเพิ่มเน้ือหาแบบ Book น้ัน มีรูปแบบเหมือนชื่อ คือ รูปแบบออกมาเปนหนังสือ 1 เลม มีเน้ือหาใน
แตละหัวขอน่ันเอง สําหรับการเพิ่มเน้ือหาจะมีขั้นตอนในการสรางดังตอไปน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางหนังสือ 

การสรางหนังสือที่วาน้ีจะเปนการกําหนดคาตางๆ ใหกับหนังสือของเรา ซึ่งจะมีขั้นตอนตางๆ 
ดังตอไปน้ี 

1. คลิกที่ + Add an activity or resource จากน้ันเลื่อน Scroll Bar แถบดานซายลงมา ในสวน

ของ เน้ือหา/Resources คลิกเลือกตรงออฟชั่น จากน้ันคลิกปุม เพ่ิม 

 

2. กําหนดชื่อและใสรายละเอียดของหนังสือเรา 
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ในสวนน้ีจะเปนลักษณะของการสรางหนังสือสักเลมหน่ึง โดยในหนังสือเลมน้ีก็จะประกอบไปดวย ชื่อ 
เน้ือหาและรายละเอียดตางๆ ซึ่งวิธีการกรอกขอมูลในสวนน้ี คือ 

1. ช่ือ * เปนการ กรอกชื่อหนังสือที่เราจะสราง 

2. Description * เปนการ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ 

3. Display description on course page คือ แสดงรายละเอียด Description * หรือไม 

4. Chapter formatting มีรูปแบบใหเลือกดังตอไปน้ี 

None      ไมใหแสดงเลขหนาหัวขอ 

Number แสดงเน้ือหาแตละหัวขอเปนแบบ ตัวเลข 

Bullets  แสดงเน้ือหาแตละหัวขอเปนแบบ จุด 

Indented  แสดงเน้ือหาแตละหัวขอเปนแบบ ยอหนา 

5. จากน้ันกด Save and return to course  

ข้ันตอนท่ี 2 การใสเน้ือหาในหนังสือ 

ขั้นตอนตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนน้ันเปนเพียงสวนของการต้ังคาหนังสือ แตยังไมไดทําการใส

รายละเอียดของหนังสือเขาไป ดังน้ันขั้นตอนตอมาจะเปนการเพิ่มเน้ือหาของหนังสือในแตละเร่ืองหรือแตละ

เน้ือหา ซึ่งขอมูลที่จะตองกรอก น้ันมีดังตอไปน้ี 

1. คลิกที่รายชื่อหนังสือ เพื่อทําการใสรายละเอียด 
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2. กรอกรายละเอียดในหัวขอตางๆ ดังตอไปน้ี 

 

หมายเลข 1 Chapter title * คือ ชื่อเร่ืองหลัก ชื่อบท หรือชื่อหัวขอ จะเปนอะไรก็ได
ตามแตที่เราตองการ ขึ้นอยูกับการวางรูปแบบหนังสือของเรา 

หมายเลข 2 Content * ในสวนน้ีเปนสวนของเน้ือหาของหัวขอหรือเร่ืองตางๆ หรือ
รายละเอียดตางๆ สําหรับการจัดการเน้ือหาในสวนน้ีจะมีลักษณะเหมือนการจัดการขอมูลใน 
Microsoft Word ทั่วไป ซึ่งสามารถแทรกรูปภาพ ไฟลมีเดีย ตาราง ได 

หมายเลข 3 ทําการ บันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือ Save Change 

 

 

 

 



21 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

 

3. เมื่อเราทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแลว ก็จะไดขอมูลที่เราเพิ่มไปเขาสูบทเรียน แลวก็จะมีสวน
ที่เพิ่มขึ้นมาน่ันก็คือ Table Of Contents เพิ่มมาเพื่อที่จะเปนกลองเคร่ืองมือชวยในการเพิ่ม 
Content ใน เน้ือหาอ่ืนๆ ตอไป 

 

 หมายเลข 1 คือ เน้ือหาที่เราเพิ่มเขาไป ในหนังสือชื่อ เรียนรู Moodle หัวขอ Moodle คืออะไร 

 หมายเลข 2 คือ บล็อค Table for contents 

4. หากตองการเพิ่ม Chapter เขาไปในหนังสือสามารถทําไดโดยคลิกที่เคร่ืองหมาย  
หลังชื่อเร่ืองอันแรกหรืออันกอนหนา หลังจากน้ันก็ทําตามขั้นตอนของการ Editing Chapter ได
ตามตองการ 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Folder 

การเพิ่มเน้ือหาแบบ Folder เหมาะสําหรับการจัดรวบรวมเน้ือหาในกลุมเดียวกันเขาไวในที่เดียวกัน 
ทั้งน้ีการเพิ่มเน้ือหาแบบ Folder น้ันจะมีลักษณะเหมือนกันกับการเพิ่มเน้ือหาแบบ File แตจะแตกตางกันใน
สวนของการแสดง ซึ่งการเพิ่มเน้ือหาแบบ Folder น้ันไฟลตางๆ จะถูกเก็บไวใน Folder เวลาคลิกเขาไปแลว
จะแสดงไฟลทั้งหมดที่อยูในโฟลเดอร ขั้นตอนในการเพิ่มเน่ือหาแบบ Folder มีดังตอไปน้ี 

1. คลิก + Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในสวนของ Resources คลิกเลือกตรง

ออฟชั่น  จากน้ัน คลิกปุม เพ่ิม 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ ท่ัวไป ซึ่งในสวนน้ีจะเปนการกรอกขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ File ที่เราจะ
ทําการอัพโหลดเขาสูบทเรียนโดยมีสิ่งที่จะตองกรอกในสวนน้ีคือ 

ช่ือ * เปนการ ต้ังชื่อ File 

Description * เปนการ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ File 
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3. นําเขาไฟลขอมูลในสวนของ Content ซึ่งการนําเขาขอมูลในสวนน้ีจะเปนสวนที่เราจะตองทํา
การอัพโหลดไฟลขอมูลของเราเขาสูบทเรียนใสเขาไปใน Folder อยางที่เราทราบกันดีวา Folder 
ก็จะเก็บไฟลขอมูลไดหลายไฟลและหลากหลายรูปแบบ โดยจะมีวิธีการอัพโหลดไพลไดดังน้ี 

- เลือก Add ไฟลแบบ Drag and drop ไฟลจาก Folder ที่เราเก็บ File น้ันๆ เขามาได
โดยตรง คือ การลากไฟลจาก Folder ที่เก็บไฟลมาวางในชอง Select files ไดเลย 

 

- จากน้ัน รอการอัพโหลดของไฟลขอมูลที่กําลังถูกดึงมาวางที่ Content 

 

- เมื่ออัพโหลดเสร็จแลว จะไดไฟลดังรูป 
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หากอัพโหลดไฟลไปแลวและตองการจะลบไฟลน้ันๆ ก็สามารถทําไดโดย คลิกที่ไฟลที่ตองการลบ 
จากน้ันจะมีหนาตางเล็กๆ เดงขึ้นมา แลวเลือก ลบ 

 

4. ทําการ Save and return to course เปนการเสร็จสิ้นการ Add File เขาระบบแบบ Folder 
ไฟลก็จะอยูในหนาของบทเรียน 

 

5. เมื่อตองการดูขอมูลที่อยูภายใน Folder ใหคลิกที่  จากน้ัน จะแสดง
ไฟลที่อยูใน Folder 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Label 

 การเพิ่มเน้ือหาแบบ Label น้ัน เปนการทําเน้ือหาของบทเรียนใหแสดงในหนาบทเรียน ซึ่งรูปแบบน้ี
เหมาะสําหรับการทําเน้ือหาที่ประกาศหรือแสดงเน้ือหาตางๆ เหลาน้ันเลยซึ่งขึ้นอยูกับการวางรูปแบบของ
บทเรียนของอาจารยผูสอน โดยการเพิ่มเน้ือหาแบบ Label น้ัน มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. คลิก + Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในสวนของ Resources คลิกเลือกตรง

ออฟชั่น  จากน้ันคลิกที่ปุม เพ่ิม 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ Label Text * ซึ่งในรูปแบบของ Label น้ีจะเปนการกรอกขอมูลของ
บทเรียนเขาในแตละ Topic เลย 

 

 
ในสวนของชอง Label text น้ัน ถาสังเกตมุมขวาลาง (หมายเลข 3) สามารถนําพอยเตอรเมาทไปชี้
แลวลากขยายเพื่อที่จะสามารถปรับแกไขใสขอความไดอยางสะดวก 

เมื่อวางขอมูลไปจนครบและจัดรูปแบบเสร็จแลวก็ทําการบันทึกขอมูลโดยคลิกที่ปุม Save and 
return to course หากตองการเพิ่มขอมูลใน Label text อ่ืนๆ ทําไดโดยเร่ิมทําตามขั้นตอนที่ผานมา 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Page 

 การเพิ่มขอมูลแบบ Page น้ีจะเปนลักษณะของการเพิ่มหนา web page โดยในหนาเพ็จน้ันสามารถ
ใส ขอความ, รูปภาพ, เสียง, VDO ประกอบการสอน, เว็บลิงคตางๆ มีขั้นตอนดังน้ี 

1. คลิก + Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในสวนของ Resources คลิกเลือกตรง

ออฟชั่น จากน้ันคลิกปุม เพ่ิม 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ ท่ัวไป ซึ่งในสวนน้ีจะเปนการกรอกขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ File ที่เราจะ
ทําการอัพโหลดเขาสูบทเรียนโดยมีสิ่งที่จะตองกรอกในสวนน้ีคือ 

ช่ือ * เปนการ ต้ังชื่อ Page 
Description * เปนการ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ Page 
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3. กรอกขอมูลในสวนของ Page content * 

 

4. ทําการ Save and return to course เมื่อวางขอมูลไปจนครบ และจัดรูปแบบเสร็จแลวก็ทํา
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูล 

5. สามารถแกไขขอมูลตางๆ ของเพจได โดยใชเคร่ืองมือตางๆ ที่ไดกลาวมาแลว 
6. หากจะเขาไปดูผล ทําไดโดยการคลิกเขาที่ชื่อเพ็จ 

 

7. การแสดงผลของบทเรียนก็จะเปนลักษณะหนาเว็บเพ็จ 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ URL 

 การเพิ่มขอมูลแบบ URL น้ีจะเปนลักษณะของการ Link หนา web page จากที่อ่ืนๆ เขามาแสดงใน
หนาบทเรียน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. คลิก + Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในสวนของ Resources คลิกเลือกตรง

ออฟชั่น  จากน้ันคลิกปุม เพ่ิม 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ General ซึ่งในสวนน้ีจะเปนการกรอกขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลิงคของ URL ที่
เราจะใหแสดงในบทเรียน โดยมีสิ่งที่จะตองกรอกในสวนน้ีคือ 
ช่ือ * เปนการ ต้ังชื่อของ URL Link 
Description * เปนการ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ URL Link 
External URL* เปนการ กรอก URL Link ของเว็บไซตที่เราตองการ 
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3. เลือกแสดงรูปแบบของ URL link ตรง Display ซึ่งจะมีรูปแบบใหเลือกดังตอไปน้ี 

 

- Automatic แสดงหนาเว็บเพจที่เราลิงคมาแบบอัตโนมัติ 

- Embed จะเปนการฝงหนาเว็บน้ันในหนาบทเรียนเลย 

- In frame แสดงบทเรียนโดยจะทําการแบงเฟรมบนลาง เฟรมบนจะเปนของ รายวิชา สวนเฟรม
ลาง จะเปนของหนาจอเว็บที่เราใสไป 

- New windows จะเปดหนาเว็บที่เราทําลิงคไว ในหนาวินโดวในแท็ปใหม 

- Open เปดแสดงหนาเว็บเพจที่เราลิงคน้ันๆ ทับหนาบทเรียนของเราเลย 

- In pop-up แสดงหนาเว็บเพจที่เราลิงคมาในหนาตางใหม ในสวนของ In pop-up น้ีมีสวนที่ตอง
กําหนดอีกคือ 

Popup width (in pixels) คือ แสดงความยาวของหนาตางกําหนดเปนพิกเซลล 

Popup height (in pixels) คือ แสดงความสูงของหนาตางกําหนดเปนพิกเซลล 

- Display URL description แสดงรายละเอียดขอมูลเบื้องตนของเว็บ 

 

4. ทําการ Save and return to course 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ แหลงขอมูล หรือ File 

 การเพิ่มเน้ือหาแบบไฟลเหมาะสําหรับการแนบไฟลตางๆ เขาไปในบทเรียนเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
โหลดมาเปดดู ถาเปนเอกสารประกอบการเรียนที่เปนไฟลน้ันหากอาจารยมี Power Point หรือ Word 
แนะนําวาใหอาจารย Export ออกมาเปน ไฟล PDF กอนจะทําใหเวลาผูเรียนคลิกเปดไฟลน้ันๆ จะเปดดูได
จากหนาเว็บไดเลยทันที จะไดไมเสียเวลาทําการโหลด และเปนการปองกันการแกไขขอมูลของเราอีกดวย โดย
มีขั้นตอนในการเพิ่มเน้ือหาดังตอไปน้ี 

1. คลิก + Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในสวนของ เน้ือหา คลิก 

 จากน้ันทําการคลิกปุม เพ่ิม 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ General ซึ่งในสวนน้ีจะเปนการกรอกขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ File ที่เรา
จะทําการอัพโหลดเขาสูบทเรียนโดยมีสิ่งที่จะตองกรอกในสวนน้ีคือ 

Name * เปนการ ต้ังชื่อ File 
Description * เปนการ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ File 
Display description on course page คือแสดงรายละเอียด Description * หรือไม 
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3. นําเขาไฟลขอมูลในสวนของ Content ซึ่งในสวนน้ีจะเปนสวนที่เราจะตองทําการแนบไฟลหรือ
การอัพโหลดไฟลขอมูลของเราเขาสูบทเรียน โดยจะมีวิธีการอัพโหลดไพลไดดังน้ี 

วิธีที่ 1 การเพ่ิมไฟลแบบปกต ิ

1.1 เลือก Add ไฟลแบบปกติ โดยการคลิก Add File.. ที่เปน Icon ที่อยูทางมุมซายบน 

 

โดยมีหลายทางเลือกในการเลือกไฟล ดังน้ี 

Server file คือ ไฟลที่อยูในเคร่ืองแมขายที่ใหบริการสื่อ 
และสามารถเห็นไดแคไฟลที่เปนของเรา 

Recent file คือ ไฟลที่เพิ่งอัพโหลดไปลาสุด 

Upload a file คือ เลือกไฟลที่อยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของเรา 
เพื่ออัพโหลดเขามาใน server แลวเลือกใชงาน 

URL downloader คือ เลือกไฟลที่อยูบนเว็บไซตหรือผาน URL 

Private file คือ ไฟลที่เปนของรายวิชาน้ีเทาน้ัน 

Wikimedia คือ เลือกไฟลจาก Wikimedia 

เมื่อไดไฟลที่ตองการแลว ก็ทําการคลิก Selected this file ในกรณีที่เลือกไฟลที่อยูในระบบ  และ 
คลิกที่ Upload this File ในกรณีที่เลือกไฟลโดยการอัพโหลด 

1.2 เมื่อเลือกไฟลเสร็จเรียบรอยแลว คลิกที่ Save and return to course เพื่อบันทึกขอมูล 
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วิธีที่ 2 การเพ่ิมไฟลแบบ Drag and drop 

2.1 การเพิ่มไฟลแบบ Drag and drop น้ัน เราสามารถเลือกไฟลจาก Folder ที่เราเก็บ File  

น้ันๆ เขามาไดโดยตรง เพื่อใหเขาใจงาย ก็คือการลากไฟลจาก Folder ที่เก็บไฟลมาวางในชอง Select files 
ไดเลย 

 

    2.2 จากน้ัน รอการอัพโหลดไฟลขอมูลเขาสูระบบ 

 

2.3 เมื่ออัพโหลดเสร็จเรียบรอยแลว ไดไฟลดังรูป 
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           2.4 หากไฟลที่เราทําการเพิ่มน้ันไมถูกตอง ตองการจะลบไฟลน้ันทิ้งแลวก็เพิ่มไฟลใหมเขาไปก็
สามารถทําไดโดย คลิกที่ไฟลที่ตองการลบ แลวเลือก ลบ หรือ Delete ไดเลย 

 

4. เลือกรูปแบบในการแสดงไฟล ในสวนของ Options Appearance เปนการเลือกรูปแบบการ 

แสดงไฟลน้ันๆ โดยสามารถเลือกรูปแบบและวิธีที่เหมาะสมกับเน้ือหาบทเรียน Display น้ันมี Option list ใน
รูปแบบตางๆ ใหเลือก 

 

Automatic คือ เปดไฟลแบบอัตโนมัติตามชนิดของไฟล 

Embed คือ แสดงไฟลโดยฝงไวในหนาเพจเดียวกันกับระบบ 

In frame คือ แสดงไฟลในสวนของเฟรมหนาเพจ ซึ่งอยูในหนาเพจเดียวกันกับระบบ 

New windows เปดไฟลในแท็ปใหม 

Force download ใหดาวโหลดไฟลน้ันๆ กอน 

Open คือ เปดไฟลน้ันขึ้นมา 

In pop-up เปดไฟลในหนาตางใหม 

Show Size แสดงขนาดของไฟลหรือไม 

Show type แสดงประเภทของไฟลดวยหรือไม 

Pop-up width (in pixels) กําหนดคาความกวางของหนาตางใหม (ใชใน In pop-up) 

Pop-up height (in pixels) กําหนดคาความสูงของหนาตางใหม (ใชใน In pop-up) 
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5. เมื่อ Add File แลวทําการ Save and return to course เปนการเสร็จสิ้นการ Add File เขา
ระบบ ไฟลก็จะอยูในหนาของบทเรียน 

 

สําหรับการปรับแกไขไฟลตางๆ สามารถทําไดโดย คลิกที่ Edit เลือกรายการที่จะแกไขใหตรงกับการ
แกไข ซึ่งมีดังรายการตอไปน้ี 
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สวนท่ี 3 
การจัดการแบบทดสอบ 

 ในระบบการเรียนการสอน หากตองการตรวจสอบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในชุดวิชาเปนอยางไรบาง  
สิ่งที่จะนํามาวัดไดดีที่สุดคือ การทําแบบทดสอบ ซึ่งระบบ KPRU LMS e-Learning สนับสนุนการสราง
แบบทดสอบที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเชน การทําแบบทดสอบแบบปรนัย อัตนัย แบบเติมคํา แบบถูก/ผิด 
แบบจับคู ซึ่งมีขั้นตอนการสรางดังตอไปน้ี 

 การจัดการแบบทดสอบ มีขั้นตอนหลักๆ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การสรางกิจกรรมแบบ Quiz (แบบทดสอบ) 

ขั้นตอนที่ 2 การสรางขอสอบ 

ขั้นตอนที่ 1 การเพ่ิมกิจกรรมแบบ Quiz (แบบทดสอบ) 

 การเพิ่มกิจกรรมแบบ Quiz คือ การออกแบบแบบทดสอบ ซึ่งเปนหน่ึงกิจกรรมที่มีความสําคัญตอ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ใชสําหรับวัดความเขาใจของผูเรียน ซึ่งผูสอนสามารถจัดกิจกรรม
แบบทดสอบไดทั้งกอนเรียนและหลังเรียน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. คลิก + Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในสวนของ Resources คลิกเลือกตรง

ออฟชั่น  จากน้ันคลิกปุม เพ่ิม 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ General (ทั่วไป) ซึ่งในสวนน้ีจะเปนการกรอกขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ 
File ที่เราจะทําการอัพโหลดเขาสูบทเรียนโดยมีสิ่งที่จะตองกรอกในสวนน้ี คือ 
Name * เปนการ ใสชื่อชุดขอสอบ 
Introduction เปนการ ใสคําอธิบายเกี่ยวกับขอสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับทําขอสอบ 
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3. กําหนดชวงเวลาในการทําแบบทดสอบ วาจะเร่ิมใหทําแบบทดสอบในรูปแบบไหน กําหนดวันที่  

หรือเวลาหรือไมอยางไร จับเวลาในการทําแบบทดสอบไหม ดังน้ันจึงจะขออธิบายเพื่อความเขาใจและความ
ชัดเจนดังตอไปน้ี 

 

วันแรกท่ีเปดใหทําขอสอบ : กําหนดวันที่ และเวลา ในการเร่ิมใหทําแบบทดสอบ 

วันสุดทายท่ีปดไมใหทําขอสอบ : กําหนดวันที่ และเวลา ในการหมดเวลาใหทําแบบทดสอบ 

ใหเวลา : เปนการกําหนดเวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ 

When time expires: ถาหมดเวลาในการทําขอสอบแลวจะใหทําอยางไรตอ 

- Open attempts are submitted automatically เมื่อหมดเวลาแลวระบบเก็บ   
  คะแนนหรือบันทึกขอมูลของคําตอบใหอัตโนมัติ 

- There is a grace period when open attempts can be submitted, but no  
   more questions answered. ระบบจะทําการบันทึกขอมูลคําตอบของผูเรียนเปนชวงๆ  
   โดยจะตองไปกําหนดคา ที่ Submission grace period ซึ่งจะตองกําหนดมากกวา 1 นาที  
   เมื่อหมดเวลาแลวระบบจะใหผูเรียนทําการคลิกสงคําตอบและไมสามารถทําแบบทดสอบ  
   ตอได 

- Attempts must be submitted before time expires, or they are not  
            counted. ใหคะแนนเฉพาะที่สงกอนเวลาเทาน้ัน ถาหลังเวลาแลวไมไดคะแนน 

Submission grace period: ระยะเวลาผอนผันการสงขอสอบ 
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4. กําหนดรูปแบบใหแสดงคะแนนที่ได 
Grade category: ประเภทของการตัดเกรด 
Attempts allowed: จํานวนคร้ังที่ใหตอบ 
Grading method: วิธีตัดเกรด ตัดเกรดจาก
คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ตอบคร้ังแรก ตอบ
คร้ังสุดทาย 

 

 

5. กําหนดรูปแบบใหแสดงจํานวนขอสอบใน 1 หนา 

 

 Question order: ใหแสดงขอสอบแบบไหน แบบที่แสดงในหนาจอแกไข หรือวา สลับขอ 

New page: แสดงขอสอบจานวนกี่ขอตอหนา 

6. กําหนดคาเหตุการณตางๆ หรือไม เชน สลับคําตอบหรือสลับภายในคําถามหรือไม อนุญาตใหทํา
ตอจากคร้ังกอนหรือไม 
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7. ในสวนของ Review Option แนะนําให   หนา Right Answer ออกทั้งหมด เน่ืองจากใน
กรณีที่อนุญาตใหทําขอสอบไดมากกวา 1 คร้ัง เมื่อสงคําตอบในคร้ังแรก ระบบจะเฉลยคําตอบ
ใหกับผูเรียน ซึ่งจะเปนผลเสียทันที แตถาอนุญาตใหทําแบบทดสอบเพียงคร้ังเดียว สามารถยัง
คงไวได 

 

8. ในสวนของการแสดงผล 

 

Show the user's picture: แสดงรูปผูเรียนไหม 

Decimal places in grades: แสดงเกรดเปนแบบทศนิยม 2.00  3.50 

Decimal places in question grades: เลือกจุดทศนิกี่ตําแหนงในสวนของคําถาม 
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9. ในสวนน้ีเปนเร่ืองของความปลอดภัยในการทําแบบทดสอบ แตความเปนจริงแลวไมตองเช็คคา
ตางๆ เหลาน้ีก็ไดทั้งน้ีเพราะวาความปลอดภัยในการทําขอสอบก็อยูที่การจัดการผูเรียนเขากลุม
และการใส พาสเวิรดตอน Enrollment วิชาแลว 

 

Require password: กําหนดรหัสผานกอนเขาสอบ 

Require network address: ตองใส IP Address ของเคร่ืองที่ทําขอสอบ 

Enforced delay between 1st and 2nd attempts: กาหนดระยะหางระหวางการทํา
แบบทดสอบคร้ังแรกกับคร้ังที่สอง 

Enforced delay between later attempts: ระยะหางระหวางการทําแบบทดสอบคร้ังถัดไป 
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ขั้นตอนที่ 2 การเพ่ิมแบบทดสอบในรูปแบบตางๆ 

 ขั้นตอนที่ไดกลาวมาน้ัน เปนการกําหนดคาตางๆ ใหกับแบบทดสอบ แตยังไมมีขอสอบอยูในน้ัน ดังน้ัน
ขั้นตอนตอมาคือ เพิ่มขอสอบแตละขอหรือแตละรูปแบบ เขาไปในแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบ 1 ชุด สามารถ
มีไดหลากหลายรูปแบบแลวแตเราจะใช เมื่อตองการเพิ่มแบบทดสอบก็คลิกที่ แบบทดสอบน้ันๆ ไดทันที และ
ขั้นตอนการสรางขอสอบดังน้ี 

1. คลิกที่แบบทดสอบในหนาบทเรียน 

 

2. คลิกที่ Edit quiz (แกไขแบบทดสอบ) เพื่อเลือกรูปแบบคําถาม 

 

3. คลิกที่ Add Question… 
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4. จะมีหนาตาง Pop-up ออกมาใหเลือกรูปแบบของคําถามชนิดตางๆ 

 

การเพ่ิมแบบทดสอบแบบตัวเลือก (Multiple choice) 

 แบบทดสอบแบบตัวเลอืกหรือปรนัย มีวิธีการเพิ่มได 2 แบบ คือ  
  1.) แบบปกติ เพิ่มคร้ังละ 1 ขอ  
          2.) AIKEN FORMAT เปนการนําเขา เพิ่มไดคร้ังละหลายๆ ขอ 

การเพ่ิมแบบทดสอบแบบตัวเลือก (Multiple choice) แบบรายขอ 

 วิธีการเพิ่มแบบทดสอบแบบคร้ังละ 1 ขอ เหมาะกับรายวิชาที่ตองการมีขอสอบหลากหลายรูปแบบใน
หน่ึงชุดแบบทดสอบ โดยมีขั้นตอนการเพิ่มดังน้ี 

1. เลือก Multiple choice แลวคลิกปุม ตอไป 
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2. กรอกขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําถาม 

 

Question name *: ชื่อคําถาม 

Question text *: คําบรรยายเกี่ยวกับคําถาม 

Default mark *: คะแนน 

General feedback: ขอความฟตแบ็ค 

One or multiple answers? : คําตอบที่ตองการมีขอเดียวหรือหลายขอ 

Shuffle:  ถาคลิกเลือกจะเปนการใหสลับขอคําถาม     ถาไมเลือกจะไมสลับคําถาม 

Number the choices? : รูปแบบของตัวเลือกจะเปนแบบไหน ก,ข,ค,ง / a,b,c,d / 1,2,3,4 
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3. กรอกตัวเลือกลงในคําถาม 

 

   Choice 1: ใสคําตอบในแตละ Choices 

 คะแนนท่ีได : เปนการกําหนดคาคะแนนใหกับคําตอบ 

Grade = 100% หมายความวา ในขอน้ีมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

Grade = 50% หมายความวา ในขอน้ีมีคําตอบที่ถูกตอง 2 คําตอบ 

Grade = 33.333% หมายความวา ในขอน้ีมีคําตอบที่ถูกตอง 3 คําตอบ 

Grade = none หมายความวา คําตอบขอน้ันผิด 

 Feedback: เปนการกําหนดคาใหแสดงขอความหลังจากที่เราไดทําการตอบคําถามขอน้ันๆ 

4. หากวา Choice มีมากกวา 3 ขอ ใหทําการเพิ่มคําถามโดยคลิกปุม  
เพื่อเพิ่ม Choice 

5. ต้ังคา  Penalty for each incorrect try สําหรับการทําขอสอบหลายคร้ัง ถาหากทําแลวผิด
จะใหทําการหักคะแนนหรือใหคะแนนในขอน้ันเทาไหร 
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6. จากน้ันก็คลิกที่ปุม  แบบทดสอบก็ถูกจัดเก็บตามรูปภาพ 

 

7. สามารถเขาไปทดสอบความถูกตองของแบบทดสอบที่ไดทําขึ้นโดย คลิกเลือก ดูตัวอยาง ซึ่งเมนู
จะอยูทางดาน ซายมือ 

 

8. เมื่อทําการคลิกดูตัวอยางแบบทดสอบชนิด Multiple Choice รูปแบบของคําถามจะเปนดังรูป 
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9. หากตองการแกไขแบบทดสอบน้ีก็ทําไดโดยคลิกที่เมนู แกไขแบบทดสอบ หรือ Edit question 

 หรือ  

การเพ่ิมแบบทดสอบแบบตัวเลือก (Multiple choice) แบบนําเขาเปนไฟล 

 วิธีการเพิ่มแบบทดสอบแบบ AIKEN FORMAT หรือการนําเขา เหมาะกับชุดแบบทดสอบที่มีขอสอบ
รูปแบบปรนัย หรือ Multiple choice จํานวนมาก ซึ่งสามารถนําเขาเพียงคร้ังเดียว โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

STEP ท่ี 1 การเตรียมไฟลขอสอบ Notepad 

1. เปดโปรแกรม Notepad ขึ้นมา 
2. นําขอสอบ Copy มาไวในโปรแกรม Notepad 
3. จัดรูปแบบ โดยใหพิมพโจทย 1 บรรทัดหามขึ้นบรรทัดใหม ใหพิมพยาวเปนบรรทัดเดียว 
4. ใหพิมพตัวเลือก เปน A. B. C. D. หรือ A) B) C) D) แลวก็เวนวรรค 1 คร้ังแลวจึงพิมพขอความ

ของตัวเลือกลงไป 

 

5. คําตอบ ใหพิมพคําวา ANSWER: แลวเวนวรรค 1 คร้ัง แลวพิมพคําตอบที่ถูกตองลงไป ตาม
ตัวอยาง 

 



46 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

 ระหวางแตละขอ ใหเวน 1 บรรทัด และตองพิมพชิดซายเทาน้ัน ถามีเวนวรรคจะ Upload ไมได 

 

6. Save As แลวเลือก Encoding เปน UTF-8 และต้ังชื่อไฟลตามความเหมาะสม และ Save 
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STEP ท่ี 2 การนําเขาขอสอบ 

 จากที่ไดเตรียมไฟลขอสอบเรียบรอยแลว ตอไปจะเปนขั้นตอนการนําเขาขอสอบลงไปในระบบ โดยมี
ขั้นตอนการนําเขาดังน้ี 

1. ดําเนินการเพิ่ม Activity แบบทดสอบ (ศึกษาไดจากหัวขอ การเพิ่มกิจกรรมแบบ Quiz) 
2. เมื่อเพิ่มแบบทดสอบเรียบรอยแลว จากน้ัน คลิกเขาไปที่แบบทดสอบที่ตองการเพิ่มขอสอบ 

 

3. ไปที่เมนู Question bank อยูบล็อค การจัดการระบบ 

และตอที่เมนู นําเขา  
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4. กําหนดขอมูลที่ตองการ 
หมายเลข 1 คลิกเลือก Aiken format   
หมายเลข 2 ใหเลือก Category ที่เราตองการนําเขาขอสอบ 

 

5. สวนของ Import Questions from file ใหคลิกที่ปุม Choose a file…. 
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6. คลิกที่ปุม เรียกดู เพื่อไปเลือกไฟล Notepad ที่เตรียมไว 

 

7. เมื่อเลือกไฟลเสร็จแลว 
หมายเลข 1 แสดงชื่อไฟลที่เลือกไดแลว 
หมายเลข 2 คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล Notepad 

 

8. เมื่ออัพโหลดไฟลไดแลว จะเห็นไฟล .txt  จากน้ัน คลิกที่ปุม นําเขา ดังรูป 
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9. จากน้ันจะแสดงขอคําถาม จากน้ันคลิกที่ปุม ข้ันตอนตอไป 

 

10. จากน้ันจะเขาสูสวนของ Question bank 
หมายเลข 1 คือ แสดง Categoryที่เปบขอสอบของเรา 
หมายเลข 2 คือ แสดงจํานวนขอสอบที่นําเขาในระบบ 
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11. จากที่ดําเนินการมาน้ัน เปนการนําเขาขอสอบ ซึ่งจะถูกเก็บไวในคลังขอสอบเทาน้ัน ยังไมไดเขา
ไปในแบบทดสอบ ดังน้ัน ตองทําการนําขอสอบเขามาที่แบบทดสอบอีกคร้ังหน่ึง โดยคลิกเลือกที่
แบบทดสอบ ที่ตองการเพิ่มขอสอบ 

 

12. เมื่อเขาที่แบบทดสอบ เห็นไดวายังไมมีขอสอบ ใหคลิกที่ปุม แกไขแบบทดสอบ 

 

13. สวนของบล็อค Question bank contents ใหเลือก Category ที่ตองการจะเลือกขอสอบ 
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14. ดําเนินการเลือกขอสอบ 

หมายเลข 1 เลือกขอสอบโดยต๊ิกถูกที่ชอง  ของขอสอบที่ตองการ หรือชอง  ที่อยูเหนือ
ขอสอบ หมายถึงเปนการเลือกขอสอบทุกขอ 
หมายเลข 2 คลิกที่ปุม เพิ่มเขาไปในแบบทดสอบ 

 

15. เปนอันเสร็จสิ้นการเพิ่มขอสอบลงในแบบทดสอบ 
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การเพ่ิมแบบทดสอบแบบจบัคู (Matching) 

1. เลือก Matching แลวคลิกปุม ตอไป 

 

2. กรอกขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําถาม 

 

Question name *: ชื่อคําถาม เชน web-002 

Question text *: คําบรรยายเกี่ยวกับคําถาม เชน จงจับคูคําถามกับคําตอบใหถูกตอง 

Default mark *: คะแนนไดรับในแตละขอ เชน 1 คะแนน 

General feedback: ขอความฟตแบ็ค 

Shuffle:  ถาคลิกเลือกจะจะเปนการใหสลับขอคําถาม  ถาไมเลือกจะไมสลับคําถาม 
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3. กรอกคําถาม 
Question: กรอกในสวนของคําถาม 
Answer: กรอกคําตอบของคําถาม 
Blanks for more Choices: เพิ่มคําถามและคําตอบอีก 

 

หากวาคําถามมีมากกวา 3 ขอ ใหทําการเพิ่มคําถามโดยคลิกปุม  

4. ต้ังคาสําหรับการทําขอสอบหลายคร้ัง ถาหากทําแลวผิดจะใหทําการหักคะแนนหรือใหคะแนน 
ในขอน้ันเทาไหร 

 

5. จากน้ันก็คลิกที่ปุม เพื่อบันทึก แบบทดสอบจะถูกจัดเก็บดังรูป 
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6. สามารถเขาไปทดสอบความถูกตองของแบบทดสอบที่ไดทําขึ้นโดย คลิกเลือกเมนู ดูตัวอยาง ซึ่ง
เมนูจะอยูทางดาน ซายมือ 

 

7. เมื่อทําการคลิกดูตัวอยางแบบทดสอบชนิด Matching รูปแบบของคําถามจะเปนดังรูป 
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8. หากตองการแกไขแบบทดสอบน้ีก็ทําไดโดยเลือก แกไขแบบทดสอบ หรือ Edit question 
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การจัดการผลการทําแบบทดสอบ 
 ผูสอนสามารถเขาไปดูผลการทําแบบทดสอบและบริหารจัดการอ่ืนๆ ของแบบทดสอบไดดังน้ี 

การดูผลการทําแบบทดสอบแบบภาพรวมทกุขอ 

1. คลิกที่แบบทดสอบที่ตองการ 

 
 

2. คลิกที่เมนู Attempts  (ตัวเลข 5 หมายถึง แสดงจํานวนของผูทําแบบทดสอบ) 

 
 

3. เมื่อคลิกแลว จะแสดงรายการของผูที่ทําแบบทดสอบปรากฏดังภาพ 
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4. คลิกที่ เลขคะแนนผลสอบรวม หรือ เมนู  Review attempt แบบแสดงทุกรายขอ 

  
 

5. จะปรากฏรายการขอสอบทั้งหมดพรอมรายละเอียด 
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การดูผลการทําแบบทดสอบแบบภาพรายขอ 

1. คลิกที่ เลขคะแนนผลสอบของรายขอ 

 
 

2. จะแสดงรายละเอียดตางๆ ของรายขอน้ันๆ 
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การเพ่ิม Comment และ แกไขคะแนน 

1. คลิกที่เมนู Make comment or override mark 

 

2. (1) สวนของ Comment สําหรับเพิ่ม Comment ลงไปในขอสอบน้ันๆ 
(2) สวนของ Mark สําหรับแกไขคะแนน 
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3. (1) สวนของ Response History แสดงประวัติการบริหารจัดการขอสอบ 
(2) ตองการบันทึกขอมูล ใหคลิกที่ปุม บันทึก หากไมตองการ ใหคลิกที่ปุม ยกเลิก 
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การ Export ผลสอบ 

 เลือกรูปแบบขอมูลตามที่ตองการ จากน้ัน คลิกที่ปุม Download (หากตองการ Export เฉพาะบาง
คน ใหทําเคร่ืองหมายต๊ิกถูก ดานหนาของรายชื่อผูเรียน ที่ตองการ) 
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สวนที่ 4 
การจัดการการเรียนการสอน 

การกําหนดรหัสผานใหกบัรายวิชา (Guest access) สําหรับผูใชงานบคุคลทัว่ไป 
  ระบบ KPRU LMS e-Learning สามารถกําหนดรหัสผานใหกับรายวิชา เพื่อใหผู เ รียนที่ไม ได

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ันๆ เขาศึกษาได ในฐานะบุคคลทั่วไป มีขั้นตอนดังน้ี 

1. Login เขาระบบในฐานะอาจารยผูสอน 
2. จากน้ัน คลิกที่เมนู My Courses  > เลือกรายวิชาที่ตองการ 

 

3. จากน้ัน คลิกที่เมนู การตั้งคา ในสวนของบลอค การจัดการระบบ 

 
  



64 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

สวนของ Guest access ใหต้ังคาดังน้ี 

Allow guest access  : เลือกวา ใช เพื่ออนุญาตใหบุคคลทั่วไปสามารถใชงาน 

Password  : กรอกรหัสผานตามตองการ (ถาปลอยวาง หมายถึง บุคคลทั่วไปเขาใชงาน 

                                 โดยไมตองใชรหัสผาน) 

4. จากน้ันคลิกที่ปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 

5. ทดลอง เขาใชงานในฐานะบุคคลทั่วไป 
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6. เมื่อเขาถึงรายวิชา จะแสดงชอง Password ใหกรอกรหัสผานกอนเขาใชเน้ือหา เมื่อกรอกรหัสผาน
เรียบรอยแลว คลิกที่ปุม สง 

 

7. สามารถเขาใชงานรายวิชาน้ันๆ ในฐานะบุคคลทั่วไป 
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การสรางกลุมผูใชงาน (Group) 
 ในกรณีที่ผูสอนมีการเรียนการสอนหลายหมูเรียน ผูสอนสามารถแยกนักศึกษาออกเปนกลุม ๆ เพื่อ

สะดวกในการติดตามผลการเรียน ผลการสอบตาง ๆ ไดอยางชัดเจน วิธีการสรางกลุม (Group) ดังน้ี 

ขั้นตอนการสราง Group 

1. เขาไปที่เมนู การจัดการระบบ > สมาชิก > กลุม 

 

 
 
2. ใหคลิกที่ปุม Create group เพื่อเร่ิมการสรางกลุม 

 
  



67 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

3. กรอกรายละเอียดของกลุม ดังน้ี 
หมายเลข 1 คือ ชื่อกลุม เชน โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
หมายเลข 2 คือ รหัสหมูเรียน 
หมายเลข 3 คือ รายละเอียดของกลุม 
หมายเลข 4 คือ รหัสผานสาหรับการลงทะเบียนเขากลุม 
หมายเลข 5 คือ รูปภาพของกลุม 
หมายเลข 6 คือ บันทึกขอมูล เพื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว 

 
  



68 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

การลงทะเบียนเรียนใหผูเรียน (Enrol user) 

การนํา Account ผูเรียนลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ทําได 2 วิธี คือ 

1. การ Enrol users เปนรายบุคคล 
2. การ Enrol users ดวย Enrolment Key 

วิธีท่ี 1  การ Enrol users เปนรายบุคคล 

1. Login เขาระบบในฐานะอาจารยผูสอน 
2. เขาไปทีร่ายวิชาที่ตองการ Enrol users  

 

       หรือ คลิกที่เมนู My Courses เลือกรายวิชาที่ตองการ 

 

3. คลิกที่เมนู users หรือ สมาชิก  > Enrolled users  อยูที่บล็อค การจัดการระบบ 
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4. จากน้ัน จะเขามาสูระบบการจัดการ Enrolled users และคลิกที่ปุม Enrol users ดานขวาบน 

 

5. จากน้ัน จะปรากฏหนาตาง Enrol users  > ดําเนินการคนหาดวยชื่อ ผูเรียน ที่ชอง Search 
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6. กดปุม Search แลวจะปรากฏ users แสดงในรายการ จากน้ันในสวนของ Assign roles เลือก 
นักเรียน และกดที่ปุม Enrol users เพื่อเพิ่ม Account 

 

7. เมื่อเพิ่มเขาไปแลว ปุม Enroll จะหายไป  จากน้ันคลิกที่ปุม Finish enrolling users 
เสร็จสิ้นการนําเขาผูเรียน Account 
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8. เห็นไดวา Account ที่เพิ่มเขาไป จะปรากฏเพิ่มเติมเขามา 

 

9. หากตองการลบทิ้ง ใหคลิกที่ icon กากบาท ดานขวาของ user น้ันๆ และยืนยันการลบ user 
(* เน่ืองจาก user ที่เพิ่มในตัวอยางน้ี เปนอาจารยผูสอน ดังน้ัน จึงปรากฏ 2 สถานะ เปน  นักเรียน X  
ผูสรางรายวิชา) 

วิธีท่ี 2  การ Enroll users ดวย Enrolment Key 

 การ Enroll users ดวย Enrolment Key คือ อาจารยผูสอนจะกําหนดรหัสผานในการ Enroll users 
ไวที่รายวิชาน้ันๆ เมื่อนักศึกษาเขาเรียนคร้ังแรก จะตองกรอกรหัสผานของอาจารย เพื่อเปนการลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาน้ันๆ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. เขาไปที่เมนู user หรือ สมาชิก > Enrolled users > Enrolment methods 
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2. คลิกที่ icon รูปตา ของ Self enrolment (นักเรียน) เพื่อเปดการทํางาน 

 

3. เมื่อเปดการใชงานแลว สีตัวอักษรของ Self enrolment (นักเรียน) จะเขมขึ้น 

 

และมเีมนู Self enrolment (นักเรียน) เพิ่มขึ้นจากเดิม 

 

 

4. จากน้ัน คลิกที่เมนู Self enrolment (นักเรียน) เพื่อกําหนดรหัสผานในการ Enrol users 
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5. ใหกําหนดรายละเอียดตางๆ ตามที่ตองการ แตสวนสําคัญที่ตองกําหนด คือ  
- Custom instance name  : ชื่อ 
- Enrolment key  : รหัสในการ Enrol users 
- Default assigned role : คามาตรฐานของ user เลือก  “นักเรียน” 

 

6. เมื่อกรอกขอมูล และต้ังคาตางๆเสร็จแลว ใหคลิกที่ปุม  
7. จากน้ัน เมื่อผูเรียน Login เขาระบบใชงาน 

 

 
  



74 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

8. เลือกหมวดหมูประเภทรายวิชา 

 

9. เลือกรายวิชา 
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10. ใหผูเรียนปอนรหัสผานในการ Enrol users ที่ผูสอนเปนผูกําหนด ในชอง Enrolment key  
แลวคลิกที่ปุม Enrol me 

 

 

11. เสร็จสิ้นการ Enrol users ดวยนักศึกษา และสามารถเขาเรียนรายวิชาดังกลาวไดทันที 

 

 



76 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

และเมื่อผูสอนทําการตรวจสอบ user ที่อยูในรายวิชา จะเห็นไดวา นักศึกษา ที่ทําการ Enrol users 
มีรายชื่อปรากฏอยูในรายวิชาเรียบรอยแลว 

 

 หากตองการลบผูเรียนออกจากรายวิชา ใหคลิกที่ Icon กากบาท  จากน้ัน ใหยืนยันการลบ โดย
คลิกที่ปุม ข้ันตอนตอไป 
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การเพ่ิมกิจกรรมการบาน Assignment 

เมื่อผูสอนไดสอนเน้ือหาหรือไดกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ แลว อาจจะมี
การมอบหมายงานใหศึกษาคนควา จัดทําเปนรายงาน หรือจัดทําเปนสไลดเพื่อการนําเสนอ ซึ่งระบบ KPRU 
LMS e-Learning สามารถมอบหมายงานหรือที่ เ รียกวา Assignment สามารถใสชื่องานที่มอบหมาย 
รายละเอียดของงาน จํานวนไฟลที่จะใหผูเรียนสงไดสูงสุดกี่ไฟล กําหนดคะแนน ระยะเวลาที่จะใหสงงาน 
เปนตน โดยมีขั้นตอนการเพิ่ม ดังน้ี 

1. เลือก Activities  จากน้ัน คลิกที่ปุม เพ่ิม 

 

 

2. กรอกขอมูลที่สวนของ ท่ัวไป ดังน้ี 
หมายเลข 1 คือ หัวขอการบาน 
หมายเลข 2 คือ รายละเอียดของการบาน 
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3. กรอกขอมูลในสวนของ Availability 
หมายเลข 3  Allow submissions from การกําหนดวันเวลาเร่ิมตนที่ใหผูเรียนสงการบาน แตถา
ไมตองการกําหนดวันเวลาเร่ิมตน ใหผูสอนเอาเคร่ืองหมาย  หนาขอความ 
เปดการใชงาน ออก 
หมายเลข 4 กาหนดสง การกําหนดวันเวลาสิ้นสุดที่ผูเรียนสามารถสงการบาน หากเลยกําหนดวัน
เวลาน้ีจะไมสามารถสงการบานได แตถาไมตองการกําหนดวันเวลาสิ้นสุด ใหผูสอนเอาเคร่ืองหมาย 
หนาขอความ เปดการใชงาน ออก 
หมายเลข 5 Cut-off date การกําหนดวันเวลาที่ขยายเวลาจากการกําหนดสง ถากําหนดวันเวลา 
Cut-off date ไว ผูเรียนสามารถสงการบานหลังจากถึงเวลากาหนดสงถึงเวลา Cut-off date ได โดย
ระบบจะแจงเตือนวาผูเรียนสงการบานลาชากวากาหนดสง แตถาไมตองการกําหนดวันเวลาสิ้นสุด ให
ผูสอนเอาเคร่ืองหมาย หนาขอความ เปดการใชงาน ออก 
Always show description การต้ังคาใหขอความในสวนของรายละเอียดการบาน หากเลือก 
รายละเอียดของการบานจะแสดงตลอดเวลา แตถาไมเลือกก็จะแสดงรายละเอียดเฉพาะชวงเวลาที่
ใหสงการบานเทาน้ัน 

 

4. กําหนดขอมูลสวนของ Submission types 

 

Online Text คือ การอนุญาตใหผูเรียน
สามารถการสงคําตอบออนไลนได โดยจะปรากฏ
เปนกรอบชองวางใหผูเรียนสามารถพิมพขอความ
ไดพรอมเคร่ืองมือการจัดรูปแบบเอกสาร 

File submissions คือ การอนุญาตให
ผูเรียนสามารถอัพโหลดไฟลแนบได 
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5. กําหนดคาคะแนนที่ได 

 

6. เมื่อกําหนดขอมูลและคาตางๆ เรียบรอยแลว ทําการบันทึกขอมูล โดยคลิกที่ปุม Save and 
return to course 
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การตรวจการบาน 

 ผูสอนสามารถตรวจการบาน หรืองานที่สั่ง และใหคะแนนผลงานได โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. คลิกเขาไปในสวนของการบาน 

 

2. จากน้ัน คลิกลิงค “View grade and all submissions” 

 

3. จากน้ัน จะแสดงรายชื่อผูเรียนที่สงการบานมา และผูสอนสามารถกรอกคะแนน หรือ Comment 
เพื่อสงขอความถึงผูเรียนไดเลย 
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